
فليس قادرا عليه؛ وهلذا قال بعض العلماء: إن  هؤ شيء إال إذا شاء؛ وأما ما ال يشاالاحلصر؛ كأنه ال يقدر على 

هذا التعبري يوحي برأي القدرية، برأي القدرية؛ ويش هذا رأي القدرية؟ تعرفون رأي القدرية؟ يقولون: أفعال العباد 

 أن مينعه وال أن حيثه؛ إذا كان ال يقدر علىعلى غري مقدورة هللا، واإلنسان يفعل الفعل مستقال به، ما يقدر اهللا 

بفعل العبد فعل العبد لزم من ذلك أن ال يشاءه؛ ألنه إذا قلنا: إنه على ما يشاء فقط قدير ومشيئة اهللا ال تتعلق 

  إذا هو غري قادر عليه

فإن قلت: إنه قد ورد عن النيب عليه الصالة السالم يف قصة الرجل الذي قال اهللا له حني وهو من أهل اجلنة قال 

) فاجلواب: أن هذا احلديث إمنا قاله اهللا عزوجل بعد أن فعل الفعل؛ فكأنه قال  رما أشاء قادعلى إني  له: (

قيد كما يف قول كثري الناس: إنه على املهذا الفعل وقع مبشيئيت وأنا قادر عليه؛ وليس هذا كالوصف املطلق غري 

نه على كل شيء قدير كما ر؛ وهلذا إذا أردت أن ختتم الدعاء ال تقل إنه على ما يشاء قدير؛ قل إقديما يشاء 

النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك  قال: ((

)) ما قالوا: إنك على ما تشاء قدير؛ وليس لنا أن خنرج عن التعبري الذي اختاره اهللا لنفسه  على كل شيء قدير

إنك على كل  ختاره النيب صلى اهللا عليه وسلم والذين معه وسيلة؛ ألن قوهلم:((وصفا وال على التعبري الذي ا

رة الن واختاروا التوسل بالقد مة؛ ا)) هذا توسل إىل اهللا عزوجل بقدرته أن يتم هلم النور يوم القي شيء قدير

القدرة اليت حيصل ا التغاير مة والكفار ليس هلم نور؛ فاختاروا وصف ائ نورهم يوم القيطفالذين، ألن املنافقني ين

  حال املؤمنني وحال الكفار. بني

  واجلواب على آية ؟: الطالب

  أي آية؟ : الشيخ 

  إنه على ما يشاء قدير ؟: الطالب

  آية ذا اللفظ؛ هذا احلديث؛ ما يف :الشيخ

  ...؟:الطالب

  وقت األسئلة.لحىت يأيت ال ال ما فيها ولكن ترى السؤال ما بعد جاء وقته خلوها  : الشيخ

    )) نأخذ الفوائد وإال نبدأ بالثانية ؟ الفوائد طيب. فلما تبين له قال أعلم أن اهللا على كل شيء قدير ((

  ))  خاوية على عروشها. . .قرية  أو كالذي مر على  قال اهللا تعاىل: ((

كل اآليات اآلن  يف هذا بالغة القرآن حيث ينوع األدلة والرباهني على األمور العظيمة، على األمور العظيمة؛ ألن 

يف اآلية األوىل أيش  إبراهيمالثالثة اليت قبلها واليت بعدها كلها يف سياق قدرة اهللا عزوجل على إحياء املوتى؛ ألن 



ة القرآن حيث يكرر أيش؟ املعاين على ما حيتاج إىل التكرار فيه ))؛ ففيه بالغ ربي الذي يحيي ويميت قال؟ ((

  من األمور اهلامة .

اإلشارة إىل انه ال ينبغي أن يهتم اإلنسان بأعيان أصحاب القصة؛ إذ لو كان هذا من  ومن فوائد اآلية الكرمية:

  األمور املهمة لكان اهللا يبني ذلك، يقول فالن ويبني القرية .

  االعتبار باملعاين واملقاصد دون األشخاص .ان ومن فوائد اآلية أيضا: 

)) مع أن فيه احتماال أن  وهي خاوية على عروشها ومن فوائدها أيضا: إطالق القرية على املساكن؛ لقوله: ((

ودون وأم يف هذه اآلية املساكن والساكن؛ ألن كوا خاوية على عروشها يدل على أن أهلها أيضا مفقا راد ي

  هالكون .

مبعيار املشاهد املنظور لديه؛ لقول يرمحك اهللا ومن فوائد اآلية الكرمية: قصور نظر اإلنسان، وأنه ينظر إىل األمور 

يزيل  عز وجل))؛ فكونك جتد أشياء متغرية ال تستبعد أن اهللا  قال أنى يحيي هذه اهللا بعد موتها هذا الرجل: ((

ودوام األمن ودوام  زول؛ كم من ناس أملوا دوام الغىنء قدر الناس فيها أا لن تزول مث تهذا التغيري؛ وكم من أشيا

السرور مث عاقبه ضد ذلك؛ وكم من أناس كانوا على شدة من العيش واخلوف واهلموم والغموم مث أبدهلم اهللا تعاىل 

  بشيء آخر جديد؛

  ما حيكم عليه ؟: الطالب

عليه بشيء دائما يستبعد اإلنسان بالشيء ـ ما هو يستبعد معناه أنه يرى أن اهللا ال يقدر ـ لكن  كمما حي: الشيخ

  من قبل.عليه يستبعد حبسب نظره أن تعود هذه القرية إىل ما كانت 

  يف حال الصحة يظن اإلنسان كذا ؟ :الطالب

) استبعد  فأنى يستجاب لذلك ل: (أي نعم يقول بعيد أن اهللا سبحانه وتعاىل يكون كذا؛ الرسول قا : الشيخ

  أن يستجيب اهللا هلذا الرجل الذي وصفه .

وهو على جمعهم إذا  ومن آياته خلق السموات واألرض وما بث فيهما من دابة نعم حممد اقرأ اآلية: ((

أشرنا )) متعلقة جبمع يعين وهو على مجعهم إذا شاء؛ فهو نظري احلديث الذي  إذا يشاء )) نعم؟ (( يشاء قدير

معني؛ فيقال مثال: إن اهللا إذا شاءه صار وحصل خبالف ما إذا جاءت القدرة  شيءإليه يعين علقت القدرة ب

بفعل معني فال مانع من أن نقول: نعم إن اهللا شاء  قدرةوصفا هللا عزوجل مطلقا فال تقدر مبشيئة؛ فإذا علقت ال

ذي مينع من وجوده هو عدم املشيئة فإذا وجدت املشيئة هذا الشيء قدر عليه؛ واملعىن أنه ال يعجز عنه وإمنا ال

  فالقدرة حاصلة.



  )) ؟ للعباد اوما اهللا يريد ظلم )) وقوله: (( ليس كمثله شيء يقول: ما الفرق بني قوله: ((

  مثله شيء مستحيل :الطالب

  مستحيلة؛ : الشيخ 

  والظلم غري مستحيل من اهللا؟  :الطالب

  مستحيل أي غري : الشيخ

  )) ؟ للعباد وما اهللا يريد ظلما  لكن قوله: ((: الطالب 

   لفعل يريد الظلم ما يريده لكن لو شاءه ؟: الشيخ 

  :قد نفاه عن نفسه الطالب

  نعم نفى إرادته : الشيخ

  )) ؟ إني حرمت الظلم على نفسي لكن يا شيخ قال اهللا: ((: الطالب

  يقتضى أنه قادر عليه وإال غري قادر ؟أحسنت حرمت الظلم حترمي الظلم على نفسه : الشيخ 

  يقتضي أنه قادر لكن : الطالب 

  خالص؛ هو اآلن ال ميكن أن يقع الظلم ال ألنه ممتنع ولكن ألن اهللا ال يريده لكمال عدله : الشيخ 

  لكن ما يقال إنه مستحيل يا شيخ؟ :الطالب

ليس   أنه ال يريده ولكمال عدل اهللا؛ لكن ((مستحيل خبرب اهللا ال مستحيل لذاته، مستحيل خلرب اهللا   : الشيخ

  ال ميكن. اهذا مستحيل مطلقا ؛ مستحيل مطلق )) كمثله شيء

  ...؟ :الطالب

اجلنة استبعد هذا الشيء،  هبعد إدخالذا الرجل الذي خاطب اهللا تعاىل احلديث ملا كان ه...: لو أراد اهللا الشيخ

  استبعد هذا الشيء أن يكون؛ قال اهللا إين على ما أشاء قادر يعين فأنا مادمت شئته فأنا قادر عليه؛ 

  لكن ملاذا ما حتول العبارة عبارة عامة إنه على ما يشاء قدير على هذا ؟: الطالب

 فعل كذا وكذا فقلنا: كيف هذا؟ قال: نعم ال ال ما هو هكذا، لو أن رجال حكى لنا قصة وقال: إن اهللا: الشيخ 

لكن نأيت ا وصفا عاما هللا مث نقول: على ما يشاء قدير ال  سليم تعبريإن اهللا قادر على ما يشاء؛ قلنا: هذا 

  يصح.

  يعين نقيدها فيما قاله. . ؟ : الطالب



باملشيئة؛ وإذا أضفناها إىل شيء معني ها على سبيل اإلطالق ما نقيدا يف شيء معني؛ إذا أردنا أن نصف اهللا 

  واقع مبشيئته نقول: ما شاء اهللا ال ميكن أن يعجز عنه.

  ...؟:الطالب

 ال ال بس هم عندهم أن العقل دل على اإلرادة بالتخصيص والعقل دل على اخللق باإلجياد؛ أو القدرة؛: الشيخ

  يستقيم . . مث اإلرادة ختصص ؟: الطالب

قصدهم يعين أا هي تفعل بدون اهللا؛ ألن صفات اهللا ما هي تفعل، اهللا هو الذي يفعل ال ال ما هو : الشيخ 

  ذه الصفات؛ نعم سياق اآلية يرجح أنه استبعد هذا أي نعم.

  ...؟ :الطالب

واهللا ما هو بظاهر؛ الظاهر أن الرجل استبعد لكن من غري أن يشك؛ لكن استبعد؛ واإلنسان قد يستبعد : الشيخ

  يقع الشيء فيعلم اإلنسان أن اهللا قادر على كل شيء.شيء مث ال

؛ رتتيب واقعي؛ جاء أوال زيد مث عمرو فهمت؟ لكن إن من ساد مث ساد أبوهالإذا قلت: جاء زيد مث عمرو، هذا 

   ذكري ألن أبوه ما يسود بعده .

كيف حنييها فاإلحياء   )) كيف ننشزها ((؛ إذا قلنا )) كيف ننشرها ((، )) كيف ننشرها ((اآلية هذه طيب؛ 

بعد وإال قبل؟  ت هنايكون بعد كسو العظام ففي اآلية ترتيب يف اآلية: ذكري؛ ألن الكسوة قبل اإلحياء؛ و ذكر 

  يف اآلية؟

  بعد: الطالب 

قبل النشر وإال  تخلوا يا مجاعة يفكر أنا أسأل واحدا اآلن أنا أناقش واحدا نعم؟ الكسوة اآلن ذكر : الشيخ 

  ؟ عقب

  بعد؟: الطالب

  طيب وهل هي قبله أو بعده إذا كانت ننشرها أي حنييها؟: الشيخ 

  ال هي قبلها، هي قبل أن ننشرها؛: الطالب 

)) فالرتتيب واقعي؛ ننشزها ثم نكسوها  قبل اإلحياء، وذكرت بعدها من بعد الرتتيب الذكري؛ أما (( : الشيخ

رها أي ننشر العظام أي حنيي العظام؛ ألن العظام كانت يف أنا ذكرت يف أثناء الدرس إنه قد يقول قائل: ننش

 هادخلت  كاألول ميتة ما فيها حياة إطالقا؛ فإذا نشرت يعين أحييت بعد أن ينشز بعضها على بعض وتشب

  ؛ وعلى هذا فيكون الرتتيب واقعيا ذكرنا هذا يف أثناء الدرس.احلياة



    ؟ علي ها ما كملت الفوائد؟  اقرأ

  )) . أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه اهللا بعد موتها عزوجل: ((قال اهللا 

  طيب ويش رأيكم . . . .

  ))  خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه اهللا بعد موتها . . . ((

   )).ه اهللا بعد موتها أنى يحيي هذ فيه بيان قصر نظر اإلنسان حيث يرى أو ينظر إىل املشاهد املنظور؛ لقوله: ((

  )) . فأماته اهللا مائة عام ومن فوائد اآلية الكرمية: بيان قدرة اهللا عزوجل بتحديد مدة املوت؛ لقوله: ((

لنا  سبق)) و  لبثت قال كم  ومن فوائدها أيضا: إثبات الكالم هللا عزوجل والقول وأنه حبرف وصوت؛ لقوله: ((

  أن األوىل األخذ بظاهر القرآن وأن القائل هو اهللا عزوجل.

وفيها رد على  األشاعرة الذين قالوا: إن كالم اهللا هو املعىن القائم بنفسه، وأن هذه األصوات اليت تسمع اليت 

لتعرب عما مسعها موسى وحممد عليه الصالة و السالم وغريمها ممن كلمه اهللا هي أشياء أصوات خلقها اهللا عزوجل 

  يف نفسه وأن هذا القول معناه إنكار القول يف الواقع، إنكار القول من اهللا عزوجل.

  ومن فوائد اآلية الكرمية: بيان حكمة اهللا عزوجل حيث أمات هذا الرجل مث بعثه ليتبني له متام قدرة اهللا .

؛ من أين نأخذها طئاالواقع ال يعد خموأنه إذا خالف  ومن فوائدها أيضا: جواز إخبار اإلنسان مبا يغلب على ظنه

  يا حممد ؟ 

  )) لبثت يوما أو بعض يوم  (( :الطالب

  )) .  لبثت مائة عام )) مع أن الواقع كما قال اهللا عزوجل: (( لبثت يوما أو بعض يوم نعم قوله: ((: الشيخ

انظر ومن فوائدها أيضا: أن اهللا سبحانه وتعاىل قد مين على عبده بأن يريه من آياته ما يزداد به يقينه؛ لقوله: (( 

  )) . ..إلى طعامك وشرابك لم يتسنه .

ومن فوائدها: أن قدرة اهللا عزوجل فوق ما هو معتاد من طبيعة األمور؛ حيث بقي هذا الطعام والشراب كم؟ مائة 

؛ وفيه رد على أهل الطبيعة الذين يقولون: إن السنن الكونية ال تتغري؛ من أين يؤخذ؟ من كون هذا سنة مل يتغري

؛ فدل هذا الطعام والشراب مل يتغري ملدة مائة سنة والرياح متر به والشمس واحلر ومع ذلك فلم يتغري كل هذه املدة

  طبيعة ال تتغري .على أن على إبطال قول علماء الطبيعة الذين يقولون إن السنن ال

  )) . وانظر إلى حمارك ومن فوائدها أيضا: جواز االنتفاع باحلمر؛ لقوله: ((

ن قلت: كيف جتمع بني هذا وبني إ))؛ ف حمارك ومنها: ثبوت امللكية فيها؛ ألن اهللا أضاف احلمار إليه فقال: ((

  الثمن ؟ كية يقتضي حللوإثبات امل)؟ إن اهللا إذا حرم شيئا حرم ثمنه  قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: (



  قبل التحرمي يشرتي. . .محر األهلية : الطالب

  إذا ما جيوز أن نبيع محر األهلية ؟ :الشيخ

  ال: الطالب 

  ما جيوز ؟  :الشيخ

  ما جيوز:الطالب

  ما جيوز نبيع محر األهلية ؟  :الشيخ

  ) حرم شيئا حرم ثمنه ن اهللا إذاإ(  :الطالب

نقول: إذا بيعت لألكل فهي حرام ألنه هو احملرم؛ أما إذا بيعت لالنتفاع فهذا حالل ألن االنتفاع ا   :الشيخ

) فإذا اشرتي احلمار لألكل فالثمن  حرم شيئا حرم ثمنه ن اهللا إذاإحالل واضح؟ إذا هذا ال يعارض احلديث ( 

  حرام وإذا اشرتي للمنفعة فاملنفعة حالل ومثنها حالل .

د اآلية الكرمية: أن اإلنسان قد يكون عربة لغريه، يعين قد جيعل اهللا يف اإلنسان شيئا حيدث له يكون ومن فوائ

والتي أحصنت  (())؛ ومثل ذلك قوله تعاىل يف عيسى بن مرمي:  ولنجعلك آية للناسعربة لغريه؛ لقوله: ((

  )) فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين

ئدها أيضا: أنه ينبغي التفكر فيما خلقه اهللا عزوجل وأحدثه من الكون؛ ألن ذلك يزيد اإلميان، حيث إن ومن فوا

هذا الشيء آية من آيات اهللا؛ واآلية مبعىن العالمة؛ فإذا ينبغي لنا أن نتدبر يف هذا الكون ونتأمل فيه ملا فيه من 

   آيات اهللا اليت تزيدنا إميانا ويقينا .

اآلية الكرمية أيضا: أنه ينبغي النظر إىل اآليات على وجه التفصيل االمجال والتفصيل؛ قال يف األول: ومن فوائد 

)) فيقتضي أن نتأمل يف  كيف ننشزهاوانظر إلى العظام   )) مطلقا، مث قال يف الثاين: (( انظر إلى حمارك ((

    إلميان .الكون من حيث العموم مث من حيث التفصيل فإن ذلك أيضا يزيدنا يف ا

   ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: أن اهللا عزوجل جعل اللحم على احليوان كالكسوة؛ بل كسوة يف الواقع؛ لقوله: 

))؛ وهلذا جتد اللحم يقي، يقي العظام الكسر والضرر؛ ألن الضرر يف العظام أشد من  ثم نكسوها لحما ((

سريعا؛ لكن لو ضربك منه سريعا ويزول األمل  أفيه جتده يرب  شيء مع الفخذ وأثر الضرر يف اللحم؛ اآلن لو ضربك

على الركبة أو على الساق نعم؟ يتأخر، يتأخر طويال ميكن يبقى أشهرا ورمبا أعواما وأنت كلما ملسته تأملت منه؛ 

   .))  ثم نكسوها لحما)) وهنا قال: ((  فكسونا العظام لحما ألن اللحم كسوة للعظام، قال اهللا تعاىل: ((



أن اإلنسان بالتدبر والتأمل والنظر يتبني له من آيات اهللا ما مل يتبني له لو غفل؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية:

  )) . فلما تبين له(( 

  )) كل شيء. على كل شيء قدير ومن فوائدها أيضا: بيان عموم قدرة اهللا سبحانه وتعاىل؛ لقوله: ((

  فوائد اآلية الكرمية: الرد على القدرية؛ يف أي كلمة؟ ها ومنومن

  ))  على كل شيء قدير ((: الطالب 

كيف ذلك؟ ألن من األشياء فعل العبد؛ واهللا تعاىل قادر على أفعال العبد؛ ))  على كل شيء قدير ((: الشيخ

عندهم مستقل خالق لفعله، واهللا عند القدرية واملعتزلة أن اهللا تعاىل ليس بقادر على أفعال العبد؛ ألن العبد و 

  تعاىل مل خيلق أفعاله .

ومن فوائد اآلية أيضا: الرد على منكري األفعال أو على منكري قيام األفعال االختيارية باهللا عزوجل؛ من أين 

  تؤخذ؟ 

  )) كل شيء )) (( واهللا على كل شيء قدير ((: الطالب

      ية وتكون حمل الفائدة من وسط اآلية ما هو الزم بالرتتيب؛ ترى رمبا نأيت بفائدة بعد انتهاء اآل : ال الشيخ

  )) أماته اهللا ثم بعده ((: الطالب

فإن هذا من األفعال االختيارية؛ واهللا سبحانه وتعاىل موصوف بذلك يفعل ما  )) أماته اهللا ثم بعده(( : الشيخ

يشاء كل وقت؛ مىت شاء فعل ومىت شاء مل يفعل؛ مىت شاء خلق ومىت شاء أمات؛ مىت شاء أذل ومىت شاء أعز؛ 

قوم األفعال باهللا حنوهم يقولون: إن اهللا سبحانه وتعاىل ميتنع عليه ذلك؛ ال ت اهذه األفعال عند األشاعرة ومن حن

احلوادث فهو حادث؛ من قامت به احلوادث فهو حادث؛ ولكن هذا  ت بهمن قامألن عزوجل؛ ملاذا؟ قالوا: 

األفعال فهو أكمل ممن ال أيش؟ ممن ال يفعل وال  منهليس بصواب؛ بل نقول: من قامت به احلوادث ووقعت 

م: إن اهللا ال يفعل شيئا من األفعال اليت تقع مبشيئته تقوم به احلوادث، ما يقدر أن حيدث شيئا؛ فأنتم إذا قلت

فمعىن ذلك أنكم وصفتم اهللا بالنقص؛ فإن من يفعل بإرادته أكمل ممن يفعل بال إرادة أو ممن ال يفعل بالشك؛ 

واهللا سبحانه وتعاىل ثابت له مجيع الكمال؛ وقولكم: إن احلوادث ال تقوم إال حبادث؛ من أين لكم هذه 

ذه القاعدة باطلة؛ وال يلزم من حدوث الفعل أن يكون الفاعل حادثا عند حدوث الفعل؛ فها حنن القاعدة؟ ه

حد منا لنفرض أن رجال منا له عشرون سنة فعل او المثال نفعل اآلن فعال وقد خلقنا قبل أن نفعل وإال ال؟ مثال 

؛ إذا قام الفعل احلادث باهللا عزوجل ال اليوم فعال، هل فعله الذي فعل اليوم يقتضي أنه مل خيلق إال اليوم؟ أبدا



ستلزم أن اهللا تعاىل كان معدوما مث وجد أبدا؛ فاحلوادث هذه القاعدة اليت أصلوها قاعدة باطلة ما أنزل اهللا ا ي

  من سلطان .

  كرمية: أن كالم اهللا عزوجل حبروفومن فوائد اآلية ال

  ...من قوله :الطالب

قال بل لبثت  )) (( كم لبثتمن قبل؛ ألن مقول القول حروف قال شف (( ال هذه بأصوات قلناها: الشيخ 

روف؛ وقد رفع اهللا لنفسه بلفظ القول؛ فيكون قول اهللا عزوجل حروفا؛ ولكن احل)) كل هذه  مائة عام فانظر . .

وحني خياطب هل هذه احلروف تتغري أو ال تتغري؟ اجلواب: تتغري ألن كالم اهللا عزوجل بالقرآن باللسان العريب؛ 

  لسان العربي؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل على كل شيء قدير.البلسانه، ب هموسى مثال خياطب

طيب الصوت املسموع من كالم اهللا عزوجل هل هو كأصوات املخلوقني؟ ال، احلروف هي احلروف اليت يعرب ا  

كمثله شيء وهو السميع   ليس الناس لكن الصوت ال؛ ألن الصوت صفة الرب عزوجل؛ ألن اهللا يقول: ((

  )) . البصير

  درس اجلديد اآلن ؟ المث قال اهللا تعاىل؛ 

  هل اجللد من اللحم ؟:الطالب

)) ؟ ويش تقولون ؟ هل اجللد  ثم نكسوها لحما ألن اهللا قال: (( : ويش تقولون هل اجللد من اللحم؟الشيخ

  جلد أقبل منه وإال ال؟ ما أقبل .من اللحم؟ أعتقد أن آدم لو قلت له روح اشرتي يل حلم وجاب يل 

  يأكلوا وإال ال؟:الطالب

عند اجلوع يأكلون حىت اخلفاف، كل شيء يأكلون عند اجلوع؛ املهم اجللد ليس من اللحم؛ لكن اجللد  : الشيخ

اللحم؛ ولذلك إذا هزل احليوان ومل يبق عليه إال جلده على حلمه كما يقوله  هيف الواقع ال يقي العظم كما يقي

العامة، جلد على حلم جتد نعم جلد على العظم جتد عند احليوان من الضعف وعدم املقاومة والتأمل بأدىن سبب 

   ما هو ظاهر؛ فالكسوة احلقيقية إمنا هي؟ يف اللحم .

  : فائدة الطالب

  : تكملة الفوائد ما يف مانع الشيخ

قال أعلم أن اهللا على كل شيء  بذلك (( راإلنسان إذا تبني له من آيات اهللا عليه أن يقفائدة: أن : الطالب

  ؛ )) قدير

  نأخذ الفائدة هذه ؟ اصرب كذا؟ : الشيخ



  شيخ هذا يلزم ؟ .. نعم:الطالب

  اآليات يلزم منها العلم واليقني.أو يلزم هذا هو الصواب؛ أنه يلزم من النظر يف : الشيخ

  ...:الطالب

اعلم أن اهللا على كل  حيتمل هذا أو حيتمل أن اهللا أقام عليه احلجة؛ وهلذا يف القراءة األخرى قال: ((: الشيخ

)) إمنا يؤخذ منها ما سبق أن أشرنا إليه وهي: بيان نعمة اهللا على هذا الرجل، حيث مل يدعه يهيم  شيء قدير

   تشككه أو ما أشبه ذلك .يف ضالله و 

  )) . . ؟  يوما أو بعض يوم القرينة من قوله: ((أن اإلنسان يأخذ بشيخ يؤخذ : الطالب

ويش تقولون ؟ يقولون القرينة أنه أماته اهللا يف أول النهار وأحياه يف آخر النهار؛ أو يؤخذ القرينة ملا رأى : الشيخ

   )) هذا ميكن . هذه اهللا بعد موتهاأنى يحيي  القرية خاوية على عروشها قال: ((

. . )) فيه فائدة أن الطعام والشراب الصاحل استعماله ما مل يتسنه  لم يتسنه شيخ قول اهللا عزوجل: ((: الطالب

  ؟ مامل حيصل فيه تغيري كل والشربلألهذا الطعام  باقي على ما هو عليه صاحل  .

أما لو قال فكلوا واشربوا قلنا كذلك؛ يعين ما يلزمه أنه يأكله ويشربه؛ أما لو قال: فكله واشرب؛ قلنا: : الشيخ

الفاء مفرعة على ما قبلها ومعىن ذلك أنه لو تغري فال يؤكل وال يشرب؛ ألنه املقصود النظر إىل هذا األمر العجيب 

تقلبات اجلوية من الطعام والشراب اللذي هو أصرب على لسنن الكونية؛ وهذا احلمار ااوهو أن عدم تغيريه خيالف 

   عظامه إىل ما شاهد . تهو الذي مات وصار 

  ؟...ما تغري تغري يعين  الطعام على ما هو عليه أبقىقوة اهللا عزوجل بأن : الطالب

   أيه هذه ذكرناها القدرة ذكرناها من قبل.: الشيخ

 )) أنه يستفاد منه الفرق بني اإلنسان واحليوان ؟ شيء قديرأعلم أن اهللا على كل  قوله تعاىل: ((: الطالب

   حيث أن احليوان لو رأى أشياء ال يدرك ولو رآها بعينه

  بعدين فائدة متشي على رأسك هأنا ما أدري، الظاهر أن هذ: الشيخ

   : الرد على اجلربية الطالب

اجلربية ما مينعوا من أن اإلنسان يصل إىل العلم؛ ؛ ميكن ؟ الرد على اجلربية؛ بس الظاهر واهللا ما أدري: الشيخ

)) هو الذي ميكن أن يرد ا اجلربية؛ ألنه لو كان اإلنسان جمبورا لكان توجه اخلطاب  اعلم (( لكن على قراءة:

   إليه باألمر والتكليف لغوا وعبثا .



رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن  إبراهيموإذ قال  قال اهللا تعاىل: ((

  )) قلبي. . .

         )) و  أرني )) أيضا قراءتان:(( أرني ))؛ ويف (( براهامإ )) و (( إبراهيم )) قراءتان: (( إبراهيم يف ((

))  رهنص (( و )) بالضم؛ رهنص )) قراءتان أيضا: (( رهنصف )) بسكون الراء؛ ويف قوله: (( أرني ((

)) بسكون الزاء؛ فهذه كم كلمة؟ واحد اثنني  جزءا )) و(( جزءا )) قراءتان أيضا: (( جزءا بالكسر؛ يف ((

  سبعيتان. نثالثة أربع كلمات يف كل كلمة منها قراءتا

))  أرني كيف (( ؛ وإبراهيمذكر إذ قال ا)) إذ مفعول لفعل حمذوف؛ تقدير:  إبراهيموإذ قال  قال اهللا تعاىل: ((

الرؤية هنا بصرية فتنصب مفعوال واحدا؛ لكن ملا دخلت عليها مهزة التعدية صارت تنصب مفعولني؛ األول: الياء؛ 

)) فيها إعرابان مشهوران؛ أحدمها: أن اهلمزة دخلت  أولم تؤمن ))؛ (( كيف تحيي الموتى والثاين: مجلة ((

ا املقدر يكون حبسب السياق؛ وعلى هذا فاهلمزة يف حملها؛ )) وهذ أو لم تؤمنعلى مقدر عطف عليه قوله: (( 

واإلعراب الثاين: أن اهلمزة مقدمة وحرف العطف مؤخر، وأصلها: وأمل؛ فتكون هذه اجلملة معطوفة على ما 

قبلها؛ وذكرنا أن هذا اإلعراب اسلم وأسهل؛ أسلم ألن اإلنسان رمبا يقدر فعال ليس هو املراد؛ وأسهل لئال يتعب 

)) بالضم من صار يصور؛ وبالكسر من صار  صرهن نسان نفسه يف طلب فعل يكون مناسبا؛ ويف قوله: ((اإل

  )) الفعل هنا مرفوع وإال جمزوم؟ يأتينك سعيا يصري؛ ويف قوله: ((

  جمزوم:الطالب 

هو على كل حال مبين؛ لكن هل هو يف حمل جزم وإال يف حمل رفع ؟ يف حمل جزم على أنه جواب : الشيخ 

   الطلب نعم.

  هذه هي القصة اخلامسة اليت فيها إحياء املوتى يف هذه السورة، أليس كذلك؟ هذه هي اخلامسة؛ واألوىل؟ 

  يف بين إسرائيل: الطالب 

  والثانية ؟  : بين اسرائيلالشيخ

  إبراهيميف : الطالب

  ال ال ال: الشيخ 

  يف القتيل:الطالب

  والثالث لبقرةن بين إسرائيل يف قصة ايف القتيل م: الشيخ

  ...))ألم تر إلى الذين أخرجوا من ديارهم((  :الطالب



   )) ر الموتذذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حألم تر إلى ال (( : الشيخ

  )) ؟  إبراهيموإذ يرفع  ((: الطالب

اآلية؛ كلها ؛ والرابعة يف قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها؛ واخلامس هذه ال يا أخي ما يف:الشيخ

فيها إحياء املوتى يف هذه الدنيا؛ فيكون فيه آية ظاهرة على يف الرد على املنكرين للبعث وسيأيت إن شاء اهللا يف 

  الفوائد .

عليه الصالة والسالم هو األب الثالث لألنبياء؛ ألن األول آدم والثاين نوح  إبراهيم))  إبراهيموإذ قال  قال: ((

))؛ وآدم  وجعلنا ذريته هم الباقين ))؛ وقال يف نوح: (( إبراهيمملة أبيكم  ل تعاىل: ((كما قا  إبراهيموالثالث 

    معلوم أنه أبو البشر.

ى )) منادرب؛ ((أ)) مبتد رب ؛ إن أخطأت فقوموين ((أ)) مبتد رب قال رب أرني كيف تحيي الموتى ((  

  أين حرف النداء ؟ 

  حمذوف: الطالب

ويكون أحيانا مبنيا على يا خباري )) نعرف أن املنادى يكون منصوبا  رب طيب ((حمذوف للعلم به؛  : الشيخ

  الضم؛ وهذا ال منصوبا وال مبنيا على الضم ؟ 

  :...الطالب

هذا منادى مضاف إىل ياء املتكلم وياء املنادى هنا حمذوفة وبقيت الكسرة؛ ما هي عوضا عنها؛ دليل  : الشيخ

)) منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء املتكلم  رب ابه ؟ نقول ((عليها طيب؛ إذا كيف نقول يف إعر 

، )) يعين أرين بعيين حىت أرى رب أرني ؛ وقوله: (( احملذوفة للتخفيف منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة مناسبة

)) سؤال هنا  الموتىكيف تحيي  يف لغتنا عامية نقول ورن نعم؟ يقول: أرين يعين اجعلين أنظر وأرى بعيين ((

القدرة لكن أراد أن يعرف الكيفية كيف حييي اهللا املوتى  يفمل يشك  إبراهيمعن الكيفية ما هو عن اإلمكان؛ ألن 

بعد أن أمام وصاروا ترابا وعظاما كيف حيييهم نعم؟ فالسؤال إذا عن الكيفية ال عن معىن اإلحياء؛ ألن معىن 

عليه الصالة  إبراهيم)) هل مراد  كيف تحيي الموتى لكيفية؛ وقوله: ((اإلحياء عنده معلوم والسؤال عن ا

   .من بين آدم فضرب اهللا له مثال بالطيور األربعة ىيكونون ؟ أو أن املراد به املوت ىوالسالم أي موت

)) وجدنا أنه عام يعين أي أحد أو أي شيء حيييه اهللا عزوجل أمامه فقد أراه؛  الموتى إذا نظرنا إىل اللفظ (( 

)) يعين ألست مؤمنا؟ وهذا االستفهام للتقرير وليس لالنكار أو للنفي؛ فهو   أو لم تؤمن قال اهللا تعاىل له: ((

منت؛ فهذا آد )) يعين أو ق أو لم تؤمن )) يعين قد شرحنا لك؛ (( ألم نشرح لك صدرك كقوله تعاىل: ((



)) فسر   تؤمن )) مقررا هلذا الشيء؛ وقوله: (( بلى عليه الصالة والسالم؛ فقال: (( إبراهيمللتقرير تقرير إميان 

اللغة بالتصديق؛ فقال: اإلميان يف اللغة التصديق؛ وهذا التفسري ليس بدقيق لكنه تفسري يف كثري من الناس اإلميان 

نفس أي حتبس؛  )) أن تبسل(( : رهن باحلبس، وتفسري قولهالوتفسريهم  مبا يقارب كتفسريهم الريب بالشك،

وما أشبه ذلك مما يفسرونه باملعىن املقارب الذي يقرب للفهم وإال ففي الواقع أن بني اإلميان التصديق فرقا؛ 

وإذا عدي  سهفويدلك على هذا التعدية؛ فالتصديق يتعدى بنفسه وحبرف اجلر؛ وخيتلف يف املعىن إذا عدي بن

   حبرف اجلر؛ وأما اإلميان فال يتعدى إال حبرف اجلر ما يتعدى بنفسه واضح؟ نعم.

نرجع إىل التصديق؛ التصديق يتعدى بنفسه وحبرف اجلر ومع ذلك خيتلف معناه؛ فتقول: صدقته أي صدقت 

رف اجلر وتعديته بنفسه؛ املخرب، وتقول: صدقت به أي باملخرب وإال باخلرب؟ باخلرب؛ فتغري املعىن بني تعديته حب

وتغري املعىن بذلك واختالف تعدي الفعل يدل على أن بينهما فرقا؛ إذ لو مل يكن بينهما فرقا لكان؟ لكان أو 

، انتبه أليش؟ ألن املفسر يطابق املفسر؛ آمن تتعدى لتساوى الفعالن أو لتساوت املادتان يف التعدي واللزوم

ال  انتبه ف اجلر وتتعدى حبرف اجلر الالم وحبرف اجلر الباء وخيتلف معناه؛بنفسها وإال حبرف اجلر؟ تتعدى حبر 

أبدا؛ هذا ال يوجد يف اللغة العربية؛ لكن تقول: آمنت به وآمنت له؛ آمنت به  هكما تقول: صدقت  هتقول: آمنت

معىن االستسالم  تفيد معىن اإلقرار والطمأنينة؛ وهلذا يقال: أقررت به واطمأننت به عرفتم؟ لكن آمنت له تفيد

استسلمت له وأنقدت له مع اإلقرار؛ ألن آمن من حيث اإلقرار ما تتعدى بالالم لكن إذا تضمنت معىن 

االستسالم تعدت بالالم؛ وهلذا كان اإلميان شرعا البد فيه من اطمئنان وهو القبول ومن إذعان وهو االستسالم؛ 

يق على سبيل اإلطالق هلذا املعىن الذي أشرنا إليه؛ لكن ال فصح اآلن أن اإلميان ال يصح أن جنعله مبعىن التصد

   قيق والتحقيقتدنقرب له املعىن؛ أما على وجه ال مانع أن نفسره بالتصديق إلنسان نريد أن


